
 
                                              

ค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนบ้ำนคลองตะเคียน 
ที่  ๑๖/๒๕๖๔ 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔ 
..................................................................................................... 

           ด้วยโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน จะจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพ่ือให้การใช้
งบประมาณด าเนินไปอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ของโรงเรียน พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามยุทธศาสตร์ชาติ
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑ 
 เพ่ือให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ จึงอาศัยอ านาจตามมาตรา 
๒๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ .ศ. ๒๕๔๗ ขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ ดังนี้ 
 

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
 ๑.  นายนรินทร์  นิพิฐพงษ์  ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 

 ๒.  นางรัตนาวรรณ จันทราช  คร ู    รองประธานกรรมการ 

 ๓. นางสาวณัฐกฤตา พึ่งสว่าง  คร ู    กรรมการ 

 ๔.  นางสาวอิษฎาอร  แท่นแสง   ครูผู้ช่วย    กรรมการ  

 ๕.  นางสาวจิรประภา  คนเพียร  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

 ๖.  นางสาวปภัสสร  ศรีวะโสภา  ครูผู้ช่วย    กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้ำที ่ ให้ค าปรึกษาหารือ วางแผน วินิจฉัย  และอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของ  

 คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน    

 ๑. นางสาวปภัสสร    ศรีวะโสภา  ครูผู้ช่วย    ประธานกรรมการ 

 ๒. นางนพพร   มาลัย   คร ู    รองประธานกรรมการ 

 ๓. นางรัตนาวรรณ   จันทราช  คร ู    กรรมการ 

 ๔. นางสาวณัฐกฤตา   พึ่งสว่าง  คร ู    กรรมการ 

 ๕. นางสาวประภัสสร สาระธนะ  คร ู    กรรมการ 



 ๖. นายพิภพ    แสงเขียว   คร ู    กรรมการ 

 ๗. นางสาวพรรณิกา  เบ้าเพ้ิง  คร ู    กรรมการ 

 ๘. นางสาวพิมพ์พิชชา   นามา  คร ู    กรรมการ 

 ๙. นางสาวอิษฎาอร   แท่นแสง  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

 ๑๐. นางสาวจิรประภา  คนเพียร  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

 ๑๑. นางสาวกานติมา   อาจนุการ  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

 ๑๒. นางสาวปวีณา    ขันทอง  ครูผู้ช่วย    กรรมการ  

 ๑๓. นายธีรวฒัน์    นามปะเส  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

 ๑๔. นางสาวชไมพร  อาสนสุวรรณ์  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

 ๑๕. นางสาวสุพรรษา    สะบาย   เจ้าหน้าที่ธุรการ       กรรมการ  

 ๑๖. นายนพพร           บุตรดีขันธ์ ช่างไฟฟ้า   กรรมการ 

 ๑๗. นางสาวกาญจนรัตน์   เงินพลับพลา คร ู    กรรมการและเลขานุการ 

  มีหน้ำที ่ ๑. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้การจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 

        ๒๕๖๔ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

   ๒. จัดเตรียมข้อมูลโครงการ กิจกรรม วางแผนการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 

       ๒๕๖๔ 

   ๓. ประสานงาน ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน รายงานผลการด าเนินงานตาม 

       แผนปฏิบัติการของโรงเรียนตามงานที่รับผิดชอบ 
 

๓. คณะกรรมกำรรวบรวม ตรวจสอบ จัดพิมพ ์และจัดท ำรูปเล่ม 

 ๑. นางสาวกาญจนรัตน์   เงินพลับพลา คร ู    ประธานกรรมการ 

 ๒. นางนพพร   มาลัย   คร ู    รองประธานกรรมการ 

 ๓. นางรัตนาวรรณ  จันทราช  คร ู    กรรมการ 

 ๔. นางสาวณัฐกฤตา   พึ่งสว่าง  คร ู    กรรมการ 

 ๕. นางสาวอิษฎาอร  แท่นแสง  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

 ๖. นางสาวจิรประภา  คนเพียร  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

 ๗. นายธีรวัฒน์  นามปะเส  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

 ๘. นางสาวปภัสสร   ศรีวะโสภา  ครูผู้ช่วย    กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้ำที ่ ๑. รวบรวมข้อมูล โครงการ กิจกรรม และประสานงานจากผู้รับผิดชอบในแต่ละกลุ่มงาน 

   ๒. ตรวจสอบความถูกต้อง เรียบร้อยของข้อมูลในแผนปฏิบัติการ  

                        ๓. ประสานงานการจัดพิมพ์ ออกแบบ และจัดท ารูปเล่มแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 

       ๒๕๖๔  ให้เรียบร้อย สวยงาม 
  



          ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่และด าเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และส่งผลดีต่อ
ทางราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

                         สั่ง  ณ  วันที่  ๑๙  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

                                                          
 (ลงชื่อ) 
                                                                        (นายนรินทร์  นิพิฐพงษ์) 
                                                                ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนบท้ำยค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนคลองตะเคียน  ที่  ๑๖/๒๕๖๔  สั่ง  ณ  วันที่  ๑๙  เมษำยน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ที ่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม กลุ่มงำน ผู้รับผิดชอบ 

๑ โครงกำรส่งเสริมคุณภำพผู้เรียนตำมนโยบำยและ
จุดเน้น 

งานนโยบาย
และวิชาการ 

นางรัตนาวรรณ จันทราช 

 - กิจกรรมอ่านคล่อง เขียนคล่อง งานนโยบาย นางสาวพรรณิกา เบ้าเพ้ิง 

 - กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ O-NET , NT งานวิชาการ นางสาวอิษฎาอร แท่นแสง 

 - กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานวิชาการ นางสาวอิษฎาอร แท่นแสง 

 - กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัย งานวิชาการ นางสาวกาญจนรัตน์              
เงินพลับพลา 

 - กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย งานนโยบาย นางนพพร มาลัย 

 - กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา งานวิชาการ นางสาวอิษฎาอร แท่นแสง 

 - กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ งานนโยบาย นางสาวประภัสสร สาระธนะ 

 - กิจกรรมพัฒนาระบบคุณภาพภายใน งานวิชาการ นางรัตนาวรรณ จันทราช 

 - กิจกรรมทัศนศึกษา งานวิชาการ นางสาวกาญจนรัตน์  
เงินพลับพลา 

 - กิจกรรมวัดผลประเมินผล งานวิชาการ นางสาวพิมพ์พิชชา นามา 

 - กิจกรรม English on Friday. งานนโยบาย นางสาวกานติมา อาจนุการ 
นางสาวพิมพ์พิชชา นามา  

 - กิจกรรม English in Everyday Life. งานนโยบาย นางสาวกานติมา อาจนุการ 
นางสาวพิมพ์พิชชา นามา  

 - กิจกรรมวันภาษาไทย งานวิชาการ นางสาวพรรณิกา เบ้าเพ้ิง 

 - กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามแนว STEM 
Education 

งานนโยบาย นางสาวประภัสสร สาระธนะ 

 - กิจกรรมคิดเลขเร็วแบบเวทคณิต งานนโยบาย นางสาวอิษฎาอร แท่นแสง 
นางสาวปภัสสร ศรีวะโสภา 

- กิจกรรมบรรณารักษ์น้อย งานนโยบาย นางสาวพรรณิกา เบ้าเพ้ิง 

 - กิจกรรมส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ 

งานนโยบาย นายธีรวัฒน ์นามปะเส 

 - กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ งานวิชาการ นางสาวประภัสสร สาระธนะ 
 



ที ่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม กลุ่มงำน ผู้รับผิดชอบ 

๒ โครงกำรส่งเสริมโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล งานนโยบาย นางรัตนาวรรณ จันทราช 

 - โครงการพลังงานทดแทน งานนโยบาย นางสาวประภัสสร สาระธนะ 

๓ โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรประกันคุณภำพ
ภำยในสถำนศึกษำ เพื่อพร้อมรับกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอก 

งานวิชาการ นางรัตนาวรรณ จันทราช 

๔ โครงกำรระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียน  บริหารทั่วไป นางสาวพรรณิกา เบ้าพ้ิง 

 - กิจกรรมรับนักเรียน  บริหารทั่วไป นางสาวพิมพ์พิชชา นามา 

 - กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย  บริหารทั่วไป นายธีรวัฒน ์นามปะเส 

 - กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน  บริหารทั่วไป นางสาวพรรณิกา เบ้าพ้ิง 

 - กิจกรรมแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อ  บริหารทั่วไป นางสาวณัฐกฤตา พ่ึงสว่าง 

๕ โครงกำรสำนสัมพันธ์ชุมชน  บริหารทั่วไป นางรัตนาวรรณ จันทราช 

 - กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง  บริหารทั่วไป นางสาวพิมพ์พิชชา นามา 

 - กิจกรรมประชาสัมพันธ์  บริหารทั่วไป นายธีรวัฒน ์นามปะเส 

 - กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  บริหารทั่วไป นางสาวประภัสสร สาระธนะ 

๖ โครงกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ บริหาร 
งานบุคคล 

นางสาวณัฐกฤตา พ่ึงสว่าง 

๗ โครงกำรส่งเสริมสุขภำพ  บริหารทั่วไป นางสาวจิรประภา คนเพียร 

 - กิจกรรมอนามัยโรงเรียน  บริหารทั่วไป นางสาวจิรประภา คนเพียร 

๘ โครงกำรเศรษฐกิจพอเพียงและกำรมีงำนท ำ  บริหารทั่วไป นางสาวชไมพร อาสนสุวรรณ์ 

๙ โครงกำรปัจจัยพื้นฐำนนักเรียนยำกจน  บริหารทั่วไป นางสาวพรรณิกา เบ้าเพ้ิง 

๑๐ โครงกำรส่งเสริมวันส ำคัญทำงวัฒนธรรมประเพณี  บริหารทั่วไป นางสาวพิมพ์พิชชา นามา 

 - กิจกรรมวันไหว้ครู  บริหารทั่วไป นางสาวปภัสสร ศรีวะโสภา 

 - กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ  บริหารทั่วไป นางสาวพิมพ์พิชชา นามา 

๑๑ โครงกำรส่งเสริมวันส ำคัญทำงศำสนำและเทิดทูน
สถำบันพระมหำกษัตริย์ 

 บริหารทั่วไป นางสาวณัฐกฤตา พ่ึงสว่าง 

 - กิจกรรมวันปิยมหาราช  บริหารทั่วไป นางสาวณัฐกฤตา พ่ึงสว่าง 

 - กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต ร.๙  บริหารทั่วไป นางสาวณัฐกฤตา พ่ึงสว่าง 

 - กิจกรรมวันพระราชสมภพ ร.๑๐  บริหารทั่วไป นางสาวณัฐกฤตา พ่ึงสว่าง 

 - กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  บริหารทั่วไป นางสาวพิมพ์พิชชา นามา 



ที ่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม กลุ่มงำน ผู้รับผิดชอบ 

 - กิจกรรมวันชาติ  บริหารทั่วไป นางสาวณัฐกฤตา พ่ึงสว่าง 

 - กิจกรรมวันมาฆบูชา  บริหารทั่วไป นางสาวพรรณิกา เบ้าเพ้ิง 

 - กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบรมราชินี  บริหารทั่วไป นางสาวณัฐกฤตา พ่ึงสว่าง 

 - กิจกรรมวันวิสาขบูชา  บริหารทั่วไป นางสาวพรรณิกา เบ้าเพ้ิง 

 - กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา  บริหารทั่วไป นางสาวกานติมา อาจนุการ 

๑๒ โครงกำรวิถีพุทธ  บริหารทั่วไป นางสาวจิรประภา คนเพียร 

 - กิจกรรมสอบธรรมสนามหลวง  บริหารทั่วไป นางสาวจิรประภา คนเพียร 

 - กิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร  บริหารทั่วไป นางสาวกานติมา อาจนุการ 

๑๓ โครงกำรคุณธรรม จริยธรรม  บริหารทั่วไป นางสาวจิรประภา คนเพียร 

 - กิจกรรมค่านิยม ๑๒ ประการ  บริหารทั่วไป นางสาวจิรประภา คนเพียร 

 - กิจกรรมรู้คุณแผ่นดิน รักษ์ถิ่นพอเพียง  บริหารทั่วไป นางสาวจิรประภา คนเพียร 

๑๔ โครงกำรส่งเสริมทักษะชีวิต  บริหารทั่วไป นางสาวณัฐกฤตา พ่ึงสว่าง 

 - กิจกรรมธนาคารขยะ  บริหารทั่วไป นางสาวชไมพร อาสนสุวรรณ์ 

 - กิจกรรมตลาดนัดส่งเสริมอาชีพ  บริหารทั่วไป นางสาวณัฐกฤตา พ่ึงสว่าง 

 - กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ  บริหารทั่วไป นายพิภพ แสงเขียว 
นางสาวปวีณา ขันทอง 
นายธีรวัฒน์ นามปะเส 

๑๕ โครงกำรสถำนศึกษำสีขำว บริหารทั่วไป นางสาวปวีณา ขันทอง 

 - กิจกรรมต้านภัยยาเสพติด บริหารทั่วไป นางสาวปวีณา ขันทอง 

๑๖ โครงกำรบริหำรและจัดกำรสำธำรณูปโภค บริหารการเงิน นางสาวปภัสสร ศรีวะโสภา 

๑๗ โครงกำรกำรบริหำรและจัดกำรภำยในสถำนศึกษำ บริหารการเงิน นางนพพร มาลัย 

 - กิจกรรมซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสถานที่ บริหารทั่วไป นายธีรวัฒน ์นามปะเส 

 - กิจกรรมซ่อมแซมครุภัณฑ์ บริหารทั่วไป นางสาวปวีณา ขันทอง 

 - กิจกรรมปรับปรุงระบบน้ าเพ่ืออุปโภคและ
สาธารณูปโภค 

บริหารทั่วไป นายธีรวัฒน ์นามปะเส 

 - กิจกรรมจัดซื้อ จัดหาวัสดุการศึกษาและวัสดุ
ส านักงาน 

บริหารการเงิน นางนพพร มาลัย 



ที ่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม กลุ่มงำน ผู้รับผิดชอบ 

 - กิจกรรมจัดซื้อ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการท าความ
สะอาดอาคารสถานที่ 

บริหารการเงิน นางนพพร มาลัย 

 - กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้สอยในการใช้รถราชการใน
การติดต่องานราชการ 

บริหารการเงิน นางนพพร มาลัย 

๑๘ โครงกำรป้องกันเฝ้ำระวัง ในสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของโรคติดต่อ ไวรัสโคโรน่ำ (COVID-๑๙) 

บริหารทั่วไป นางรัตนาวรรณ จันทราช 

๑๙ โครงกำรโรงเรียนสุจริต  บริหารทั่วไป นางสาวพิมพ์พิชชา นามา 

 


